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Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Processo no 2O15.O.O4O. 156-7

TERMO ADTTTVO O6l2Ot9 AO TERMO DE PARCERTA No OL/2OL5.SMS. G

A

PREFEITURA DO nUnrCÍprO DE SÃO PAULO por meio da SECRETARIA
MUNrcrPAt DA slÚoe/ruNDo MUNTCIPAL oe saÚoe, doravante designada por
SECRETARIA com sede na Rua General Jardim, no 36, inscrita no CNPJ sob o no
L3.864.377l0001-30, neste ato representado por seu Secretárío, EDSON APARECIDO
DOS SANTOS do outro lado a ASSOCIAçÃO SaUOe DA FAMILIA, doravante
designada PARCEIRA, pessoa jurídica de direito privado, de fins não econômicos,
inscrita no CNPJ sob o no 68.311.2L61OOO1-01, registrada no CRM sob no 945106, com
sede na Praça Mal. Cordeiro de Farias, 45165 - Higienópolis São Paulo - SP - CEP
OL244-O50, neste ato, representada por suas bastantes procuradoras, MARIA
EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA, portadora da Cédula de Identidade no
6.706.300-7 e CPF/MF sob o no 063.075.788-74 e, MARIA ISABEL RIBEIRO DE
CAMPOS, portadora da Cédula de Identidade no LO.969.7O4-2 e CPF/MF sob o no
0L5.347.328.29 resolvem celebrar o Termo Aditivo 06/2OL9, consoante despacho
autorízatório exarado à fls.698 do presente processo administrativo, publicado no
DOC/SP de 201O7/2OL9, pá9. 21, que será regido pelas cláusulas e condições que
seguem:

cúusura pnrlrrrna - oo oelero
O presente Termo Aditivo tem por objeto definir no Plano de Trabalho apresentado que
se propõe a atender exclusivamente Adultos, Adolescentes e crianças que residam ou
trabalhem na região de abrangência da Coordenação de Saúde Oeste, considerando
que a unidade de atendimento esta localizada em imóvel próprio à Rua Itápolis, no
t.326, Pacaembu- São Paulo.
O Plano de Trabalho trata da realização do atendimento psicológico desenvolvido, por
meio de consulta individual ou em grupo, sendo 600/o deles destinados aos pacientes
encaminhados pela regulação de acesso da população SUS.

cúusull

secuuoa

- oa aruuÊxcrn

O Plano de Trabalho foi analisado pela Região de Saúde Oeste que entende que as
vagas devem ser realmente disponibilizadas conforme proposto, bem como a Região
Centro que concorda com esse encaminhamento.

cúusuur rencrrnn - ol mrrrrcncÃo
Ficam ainda ratificadas as demais CúUSUUAS
alteradas por este instrumento.

e

condições do TERMO inicial, não

(,(
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Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Processo no 2O15.O.O40.L56-7

cúusule oulRre - oo rono e puslrcncÃo
Este instrumento será publicado, por extrato, no DÍário Oficial do Município, no prazo de

20 (vinte) dias, contados de sua assinatura.
E, por estarem assim, justas e acordadas, firmam as partes o presente TERMO
ADITM em duas (02) vias de igual teor e forma e para os mesmos fins de direito, na
presença das testemunhas abaixo qualificadas.

São Paulo,

DSON
SECRETARIA
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DOS SANTOS

NICIPAL DA SAÚDE
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EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA
SAUDE DA FAMILIA
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ASSOCTAçAp SAUDE DA FAMILIA
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EXTRATO DO TERMO AD|TIVO 0612019 AO TERMO DE PARCER|A Ne 00U2015-SMS.G

PARCEIRO:
snÚ

Prefeitura Municipal de São Paulo/ por meio de sua SECRETARIA MUNIC|PAL

or/ru ru Do

M u N tct pAL DA

saÚor

PARCETRO: nSSOCIAçÃO SRÚOr Oa

OBJETO DO ADITIVO:

cN

pJ

rRUílre

DA

: 13.86 4.37 7 I OOOT-30.
CNpJ: 68311.21610001-01

Definir novo Plano de Trabalho que se propõe a atender exclusivamente

adultos, adolescentes

e

crianças que residam

ou trabalhem na região de abrangência

da

Coordenadoria de Saúde Oeste, considerando que a unidade de atendimento esta localizada em

imóvel próprio à Rua ltápolis, ne 1326, Pacaembu

- São Paulo, realizando atendimento pisicológico

desenvolvido, por meio individual ou em grupo, sendo 60% deles destinados aos pacientes
encaminhados pela regulação de acesso da população

SUS.

